Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2019/2020 GRONINGEN
De toek enning van een vergoeding voor vervoer gebeurt op grond van de verordening
leerlingenvervoer gem eente Groningen 2014.
W ilt u, voordat u dit formulier invult, de toelichting goed lezen. Het formulier moet
volledig worden ingevuld! Vergeet niet aan te kruisen wat van toepassing is en de
benodigde k opieën bij te voegen.
1. Gegevens leerling
Achternaam en voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

___
____ jongen/meisje
___

:
:
:
:
:

2. Gegevens aanvrager
Achternaam en voorletters
Relatie tot leerling
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
T elefoonnummer
Em ailadres
(IBAN)rek eningnummer
Naam rek eninghouder

:
: m oeder/vader/voogd/verzorger
:
:
:
Mobiel :
:
:
:

3. Co-ouderschap
Is er sprake van co-ouderschap
nee
ja
Let op! Beide ouders doen een aanvraag in de eigen woongem eente.
W at is de wisseldag en is het vervoer voor de even of oneven week ?

4. Gegevens school
Naam school
Straat en huisnummer
Postcode/plaats
T elefoonnummer
Soort onderwijs

:
:
:
:
basisonderwijs
speciaal onderwijs
Anders:
__________

speciaal basis onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs
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5. Schooldagen en schooltijden
Maandag
Dinsdag
W oensdag
Donderdag
Vrijdag

van
van
van
van
van

tot
tot
tot
tot
tot

6. Ingangsdatum:
Per wanneer is vervoer gewenst
Let op: de Gemeente heeft tijd nodig om de aanvraag te verwerk en.

7. Reden aanvraag vervoer
a. Reden vervoer:
Gebruik van hulpm iddel
standaard rolstoel
niet vastzetbare rolstoel
andere namelijk

nee

ja, namelijk :

opk lapbare rolstoel
afwijkende rolstoel

elek trische rolstoel
rollator/looprek

b. Soort vervoer:
De aanvraag is voor een vergoeding per:
fiets
eigenvervoer
openbaar vervoer (met begeleiding ja/nee) Begeleider:
aangepast vervoer. Dit is noodzak elijk omdat de verstandelijk e, zintuigelijk e en/of
licham elijk e handicap aangepast vervoer vereist. (stuur bew ijsstukken mee;
bijvoorbeeld een verklaring van een behandelend specialist, maatschappelijk werker,
arts, psycholoog enz.)
8. Bij taxi vervoer eigen dagdeel zelf
Als taxi vervoer wordt toegek end, is het verzoek om uw k ind minim aal een dagdeel zelf
te brengen of op te halen. U k unt hiervoor een vergoeding krijgen. Meerdere dagdelen
mag natuurlijk ook. (M et als uitzondering kinderen in rolstoelvervoer).
W elke keuze m aak t u?
Maandag
Dinsdag
W oensdag

ochtend
ochtend
ochtend

m iddag
m iddag
m iddag

Donderdag
Vrijdag

ochtend
ochtend

m iddag
m iddag

9. Vervoer naar een ander vast adres binnen de gemeente Groningen
Soort adres (bv. BSO, fam ilielid):
Naam :
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
T elefoonnummer:
Maandag
ochtend
m iddag
ochtend
m iddag
Dinsdag
W oensdag
ochtend
m iddag

______

Donderdag
Vrijdag

ochtend
ochtend

m iddag
m iddag

10. Bijzonderheden
Zijn er specifieke omstandigheden die belangrijk zijn voor het beoordelen van deze
aanvraag of voor de uitvoering? (bijv.: epilepsie, gebruik sondevoeding, etc.) Geeft u
dan hier een nadere toelichting:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Eigenbijdrage
Deze vraag alleen invullen als uw k ind naar het regulier basis onderwijs of speciaal
basis onderwijs (Kimkiel, Fiducia, Bekenk amp, Meerpaal) gaat.
W at is uw gezam enlijk gecorrigeerde inkomen over het jaar 2017.
meer dan € 26.550. U moet een eigen bijdrage betalen.
minder dan € 26.550. Beide ouders/verzorgers op hetzelfde adres moeten een
ink omstenverklaring over 2017 toevoegen, op te vragen bij de Belastingdienst.
12. Gegevensverstrekking
Door het inzenden van dit formulier verleent u de Gemeente Groningen toestemming
de gegevens van de leerling:
•
voor zover noodzak elijk, te verstrekken aan andere deskundigen die de
gem eente adviseren op het gebied van leerlingenvervoer, evenals aan Publiek
Vervoer en de vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om het
vervoer te kunnen verzorgen;
•
op te nem en in een geautoriseerd s ysteem ;
•
te controleren in de Basisregistratie Personen.
Verder verklaart u hiermee het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
In het geval wij uw ink omen(s)gegevens over het betreffende jaar (indien nodig) niet
hebben ontvangen en het vervoersadvies bij de aanvraag ontbreekt, kunnen wij uw
aanvraag niet in behandeling nem en.
13. Instemmingsverklaring en ondertekening
Deze aanvraag heb ik naar waarheid ingevuld en ik stem in met punt 12.
Plaats en Datum:
Handtek ening:

In te vullen door de Gemeente Groningen
Kilom eterafstand auto
Kilom eterafstand fiets
Eigen bijdrage
€
Vergoedingen OV
€
Indicatiecode
1e controle
2e controle
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